
Załącznik do załącznika do Zarządzenia Nr 0050.6.2023
Wójta Gminy Goleszów
z dnia 2 stycznia 2023 r.

ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ

Nazwa organizacji…………………………………………………………………………………………………………

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Nr KRS lib innej ewidencji: ………………………………………………………………………………………………..

Rekomenduję Pana/Panią

………………………………………………………………………………………………………………………………

na członka komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego 
Gminy Goleszów na rok 2023 w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej – prowadzenie na terenie 
Gminy Goleszów placówki wsparcia dziennego.

Uzasadnienie rekomendacji:

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Jednocześnie oświadczamy, że podmiot zgłaszający prowadzi działalność na terenie Gminy Goleszów lub na rzecz jej 
mieszkańców. 

……………………………………………………..                                             ………………………………………….

               pieczęć organizacji miejscowość, data

………………………………………………………………………………………………………………………………

podpis lub podpisy osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu

Oświadczenie kandydata

Wyrażam zgodę na powołanie mnie w skład komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na 
realizację zadania publicznego Gminy Goleszów na rok 2023 w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej – prowadzenie na terenie Gminy Goleszów placówki wsparcia dziennego.

Adres do korespondencji*:…………………………………………………………………………………………………

Tel.* …………………………………………………    e-mail* …………………………………………………………..

*dane nieobowiązkowe ale zalecane w celu ułatwienia kontaktu              
………………………………………………

                                                                                                                                            Podpis kandydata



INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO), informujemy, że: 
1. Administrator Pani/Pana danych: Wójt Gminy Goleszów, z siedzibą przy ul. 1 Maja 5, 43-

440 Goleszów.
2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz 

kontaktować się pod adresem: iod@goleszow.pl
3. Cel przetwarzania | podstawa prawna:

 Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie wskazanym w przepisach prawa
odbywa się w celu przeprowadzenia naboru na członka komisji konkursowej opiniującej
oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publiczne-
go Gminy Goleszów na rok 2023 w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastęp-
czej – prowadzenie na terenie Gminy Goleszów placówki wsparcia dziennego na podsta-
wie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze w związku z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

 W przypadku dobrowolnie podanych danych kontaktowych, które służą usprawnieniu
kontaktu, ich przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - Pani/
Pana zgody na przetwarzanie danych. W związku z wyrażoną zgodą przysługuje Pani/
Panu prawo do cofnięcia tej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Okres przechowywania:  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny
do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, a następnie przez okres 5 lat (po upływie określo-
nego dla  tej  dokumentacji  okresu  przechowywania podlega  ekspertyzie  przez  Archiwum ze
względu na jej charakter, treść i znaczenie).

5. Odbiorcy danych: Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty upraw-
nione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmioty wspierające nas w
świadczeniu naszych usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla systemów
teleinformatycznych. 

6. Przysługujące Pani/Panu prawa:
• Prawo żądania dostępu do danych
• Prawo żądania sprostowania danych
• Prawo żądania usunięcia danych
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobo-

wych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa (uodo.gov.pl)
7. Obowiązek podania danych: Podanie przez Panią/Pana danych jest niezbędne, aby uczestni-

czyć w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na
powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Goleszów na rok 2023 w zakresie wspierania
rodziny  i  systemu  pieczy  zastępczej  –  prowadzenie  na  terenie  Gminy  Goleszów  placówki
wsparcia dziennego. Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne.


